سعادة الدكتور عبدالرمحن عبداحلسني جواهري
عضـــو

الوضع االجتماعي :متزوج
تاريخ امليالد 01 :أكتوبر 0591
مكان امليالد :املنامة  -مملكة البحرين
اهلاتف - (+973) 17 111 666 :الفاكس:
الربيد اإللكرتونيaaj@nihr.org.bh :

(+973) 17 111 600

املؤهالت العلمية:
 دكتوراه يف اهلندسة  -لندن ،اململكة املتحدة ).(2014
 زمالة من املعهد الربيطاني للمهندسني الكيميائيني  -لندن ،اململكة املتحدة ).(1987
 مهندس قانوني ،اختصاصي بيئي قانوني وعامل قانوني  -لندن ،اململكة املتحدة ).(1987
 ماجستري يف اهلندسة الكيميائية  -لندن ،اململكة املتحدة ).(1982
 بكالوريوس يف اهلندسة الكيميائية  -لندن ،اململكة املتحدة (.)1981
املناصب احلالية:
 عضوووو جلنوووة احل وووو االقتصوووادية واالجتماعيوووة وال ا يوووة باملؤسسوووة الوةنيوووة حل وووو اإلنسوووان -
منذ أبريل .5109
 عضو جملس املفوضني املؤسسة الوةنية حل و اإلنسان  -منذ مارس .5109
 رئيس جملس إدارة االحتاد العربي لألمسدة  -منذ .5109
 عضو جلنة الصناعة  -غر ة جتارة وصناعة البحرين  -منذ .2015
 نائب رئيس االحتاد العاملي لألمسدة للتنمية املستدامة  -منذ مايو .5102
 سفري دولي للمسؤولية االجتماعية  -منذ .2013
 عضو جملس أمناء جائزة مسو الشيخ ناصور بون ود خل خليفوة للبحول العلموي يف اروال الرياضوي الودورة
 5105و.5109
 رئيس شركة اخلليج لصناعة البرتوكيماويات  -منذ .5100
 عضو ارلس األعلى للشباب والرياضة الدورة  5101و.5109
 عضو ارلس االستشارل للمبادرة الوةنية لتنمية ال طاا الزراعي الدورة  5101و.5109
 رئيس جملس إدارة مؤسسة اجناز البحرين  -منذ .5101
 عضو جملس إدارة ارلس الوةين للسالمة بالواليات املتحدة األمريكية  -منذ .5101
 سفري جملس السالمة والصحة الربيطاني يف الشر األوسط  -منذ .5112










عضو جملس ادارة االحتاد اخلليجي ملصنعي البرتوكيماويات والكيماويات  -منذ .5111
عضو جملس إدارة مجعية أعضاء جملس االدارة اخلليجي  -منذ .5119
عضو جملس ادارة االحتاد العربي لألمسدة  -منذ .5119
عضو مؤسس يف مجعية البحرين لن ل التكنولوجيا  -منذ .2000
عضو اجلمعية البحرينية للتخطيط االسرتاتيجي  -منذ .2000
عضو ارلس الربيطاني للهندسة الكيميائية  -منذ .1987
عضو مدى احلياة يف املعهد األمريكي للمهندسني الكيميائيني  -منذ .1987
عضو مدى احلياة يف مجعية املهندسني البحرينية  -منذ .1983

املناصب األخرى:
 عضو جملس إدارة الشركة ال ابضة للنفط والغاز (.)5109 -5112
 عضو جملس إدارة شركة نفط البحرين "بابكو" (.)5105 -5112
 مدير عام شركة اخلليج لصناعة البرتوكيماويات (.)5101 -5119
 عضو جملس إدارة اهليئة الوةنية للنفط والغاز ()5109 -5119
 عضو جملس الشورى للفصل التشريعي األول وال اني وال الل (.)5102 -5115
 مدير عمليات املصانع بشركة اخلليج لصناعة البرتوكيماويات (.)5112 -0555
 مهندس بشركة اخلليج لصناعة البرتوكيماويات (.)0555 -0522
االهتمامات العامة
 االهتمام بشؤون املرأة والطفل وح و اإلنسان
 االهتمام بالشؤون الفنية واالقتصادية للصناعات وخاصة صناعة البرتوكيماويات والنفط
 االهتمام بشؤون البيئة والصحة والسالمة املهنية
 االهتمام بشؤون علم اإلدارة والتدريب واملعر ة والتطوير والبحل العلمي واإلبداا واالخرتاا

